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แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน LTC อ าเภอ 
แพทย์หญิงอนุสรา ศิริสุภาศักดิ์ (086-1943002) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC สสอ.ปาย 
นางจันทร์ทิพย์ มีชัย (080-1246212)  

 

วงด ี

พยาบาลเวชศาสตร์ ฯ 
นางสาวณัฐพร จันโลหิต (061-7959477) 

พยาบาลเวชศาสตร์ ฯ 
นายรังสิมันต์ สมหวังพงศ์เผ่า (083-5653776) 

นักกายภาพบ าบัด 
นายอัครพันธุ์ บุญตันกัน (086-3477043) 

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
นางสุภาพร ยอดนิปาน (092-1806040) 

 

เภสัชกร 
นางสาวกรรณิกา บุตรสาร (061-7959477) 

พยาบาล Palliative 
นางสุพัตรา โกมลกุญชร (061-7959477) 

เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 
นางสาวจันทร์ดี ศานติไพรสกุล (084-3719950) 

 

พยาบาลผู้สูงอายุ 
นางสาวฉันทนา อิ่นแก้ว (094-6354511) 

นักโภชนากร 
นายนัฐพล แสนจิต (081-0280846) 

พยาบาลจิตเวช 
นางจ าปูน พรหมวังศรี (088-4090595) 

CM NCD 
นางสาวปวีณา สุขก๋า (089-7568437) 

Case manager NCD 
นางอโณทัย ตาฬวัฒน์ (081-9524972) 

CM แม่และเด็ก 
นางสุพาณี เกิดศรี (084-7745965) 
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ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.เวยีงเหนือ 
นายฤทธิเดช ด ารงชีพ (088-2638574) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.ม่วงสร้อย 
นางวรางคณา สายศรี (093-2299483) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.เมืองน้อย 
นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร (089-9558104) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แม่ฮ้ี 
นางสาวพัชรา เราเท่า (098-2592311) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แม่ของ 
นายทรงศักดิ์ มีชัย (085-7230412) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แม่ปิง 
นางณัฐนันท์ ณัฐศักดิ์ศิริ (086-1939106) 

 

ทีม LTC ระดับ รพ.สต./สสช. 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.ทุ่งโป่ง 
นางสาววันเพ็ญ  รินทร์แก้ว (087-1861356) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.แพมบก 
นายสุรชน ศุกลคงยิ่ง (098-7890432) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.เมืองแปง 
นางสุนันท์ พันธ์น้อย (086-1896692) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC สอน.โป่งสา  
นางสาวอรวรรณ หวยทองค า (091-0671992) 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต.ห้วยหมี 
นายณรงค์ชัย พนมไพร (              ) 

 

ผู้รับผิดชอบงาน LTC สสช.ผลีู 
นายวรเวช รัตนมัจฉาน (              ) 



การแบ่งเขตรับผิดชอบผู้ป่วยของแต่ละสถานบริการในอ าเภอปายแยกตามต าบลและหมู่บ้าน 

ต าบล สถานบริการ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ  ต าบล สถานบริการ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
เวียงเหนือ รพ.สต.เวียงเหนือ ม.1 บ้านโป่ง ทุ่งยาว รพ.สต.ทุ่งโป่ง ม.1 ทุ่งโป่ง 

ม.2 บ้านใหม่ ม.2 ทุ่งยาวเหนือ 

ม.3 ตาลเจ็ดต้น ม.3 ทุ่งยาวใต้ 
ม.5 บ้านโฮ่ง ม.9 ตีนธาตุ 
ม.7 หัวแม่เมือง ม.10 ร้องแหย่ง 
ม.8 บ้านศรีดอนชัย ม.11 กุงแกง 

รพ.สต.เมืองน้อย ม.4 เมืองน้อย รพ.สต.แพมบก ม.4 สบแพม 
ม.6 ห้วยหก ม.5 แพมกลาง 
ม.9 กิ่วหน่อ ม.6 แพมบก 
ม.10 ห้วยเฮี๊ยะ ม.7 แม่อแีลบ 

 ม.8 ปางตอง 
 ม.12 มะโนรา 

แม่นาเติง รพ.สต.แม่ของ ม.1 แม่นาเติงนอก เมืองแปง รพ.สต.เมืองแปง ม.1 เมืองแปง 
ม. 5 แมข่อง ม.2 บ้านใหม่ดอนตัน 
ม.6 นาจลอง ม.4 สบสา 
ม.8 แม่นะ ม.6 ห้วยผักห้า 
ม.11 นาจลองใหม่  

สสช.ผีลู ม.9 ไทรงาม รพ.สต.ห้วยหมี ม.3 ดอยหมากพริก 
ม.10 ผีลู/น้ าปลามุง ม.5 แกงหอม 

รพ.สต.ม่วงสร้อย ม.2 แม่นาเติงใน ม.7 ห้วยหมี 
ม.3 ม่วงสร้อย ม.8 แกงหอมใหม ่
ม.4 หมอแปง  
ม.7 ปางแปก  

แม่ฮี ้ รพ.สต.แม่ฮี ้ ม.1 แม่เย็น โป่งสา สอน.โป่งสา ม.1 โป่งสา 
ม.2 ทรายขาว ม.2 ห้วยไร่ 
ม.5 แม่ฮี ้ ม.3 ห้วยเด่ือ 

รพ.สต.แม่ปิง ม.3 ท่าปาย ม.4 แม่เหมืองหลวง 
ม.4 แม่ปิง ม.5 ขุนสาใน 
ม.6 ห้วยแก้ว ม.6 โป่งทาก 
 ม.7 ปางตอง 

 


